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Abstract
Introduction: Life satisfaction with several factors such as self-esteem and perceived
social support has a strong and significant relationship in different groups. The purpose
of this study was to investigate the relationship between perceived social support and
self-esteem with life satisfaction in Iranian students.
Materials and Methods: This correlation study was performed in the population of all
undergraduate students at Mazandaran University in Babolsar in 2013-2014 which
enrolled using available sampling method. Using Cochran formula, 256 samples (166 girls
and 90 boys) were selected and then responded to three questionnaires as self-esteem
scale (RSES), multi-dimensional perceived social support scale (MPSSS), and life
satisfaction scale (SWLS). To analyze the data, T-test for independent samples, Pearson
correlation and multiple linear regression was used in SPSS 18 software.
Results: Using multiple regression analysis on life satisfaction scale and four predictor
variables using step-by-step method in female students, life satisfaction scale was
determined by two variables: self-esteem with coefficient (Beta = 0.42) and perceived
social support by the family with a coefficient (Beta = 0.24). Also, in boys, life satisfaction
scale is predicted by two variables of self-esteem with a coefficient (Beta = 0.28) and social
support perceived by friends with a coefficient (Beta = 0.25).
Conclusions: Increasing of social support understanding and self-esteem leads to
improve in health and quality of life. Health and Function is one of the important
dimensions of quality of life that is influenced by psychological factors. Increasing these
two psychological variables increases the level of person's performance, daily activities
and quality of life.
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چکیده
مقدمه :رضایت از زندگی با چند عامل از جمله عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده رابطه قوی و معناداری در
گروههای مختلف داشته است .هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با رضایت
از زندگی در دانشجویان بود.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع تحقیق همبستگی در جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در
مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران بابلسر در سال  1393-94به روش نمونهگیری در دسترس انجام شد .با استفاده از
فرمول کوکران  256نمونه ( 166دختر و  92پسر) انتخاب شدند و سپس به سه پرسشنامه مقیاس عزت نفس (،)RSES
مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادارک شده ( )MPSSSو مقیاس رضایتمندی از زندگی ( )SWLSپاسخ دادند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  Tبرای نمونههای مستقل ،همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه در نرم
افزار  SPSS 11استفاده شد.
یافتهها :با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی مقیاس رضایت از زندگی و  4متغیر پیش بین با استفاده از
روش گام به گام در دختران دانشجو نشان داده شد که مقیاس رضایت از زندگی توسط دو متغیر عزت نفس با ضریب
( )Beta = 2/42و حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده با ضریب ( )Beta = 2/24پیشبینی میشود .همچنین
در پسران مقیاس رضایتمندی از زندگی توسط دو متغیر عزت نفس با ضریب ( )Beta = 2/21و حمایت اجتماعی
ادراک شده از سوی دوستان با ضریب ( )Beta = 2/25پیش بینی میشود.
نتیجهگیری :افزایش درک حمایت اجتماعی و عزت نفس منجر به بهبود بعد سالمتی و عملکرد کیفیت زندگی میشود.
سالمتی و عملکرد یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی است که تحت تأثیر عوامل روانشناختی قرار میگیرد .افزایش این
دو متغیر روانشناختی سبب افزایش سطح عملکرد فرد ،انجام بهتر فعالیت روزانه و احساس بهتر از زندگی میشود.
کلمات کلیدی :حمایت اجتماعی ادراک شده ،عزت نفس ،رضایت از زندگی

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

این پژوهش ،یک مطالعه به روش همبستگی است که پس از
تصویب و کسب اجازه مسئولین مربوط به گروههای هدف مطالعه
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توجه ویژه به مفهوم بهزیستی ذهنی طی سه دهه اخیر،
پیامدهای مهمیرا برای بشر به دنبال داشته است .چرا که با قائل
شدن ارزشی بیشتر از همه برای انسان ،ارزیابی خود او از کیفیت
زندگیاش مهم دانسته شده است .به طوری که تحقیقات نشان
داده است که هر چند افراد در محیطهای عینی (خارجی) زندگی
میکنند ولی براساس جهان ذهنیشان (درونی) به رویدادها
پاسخ می دهند و اهمیت این موضوع تا بدان جایی است که
بهزیستی ذهنی را به صورت علمی"چگونگی ارزیابی فرد از
زندگیاش" تعریف کردهاند [ .]1این ارزیابیها شامل واکنشهای
هیجانی افراد به حوادث ،حاالت روانی و قضاوتهای آنها در
خصوص میزان رضایتشان از زندگی ،کمال و بسندگی و رضایت
از زمینههای خاص مانند ازدواج و کار است [ .]2از دیدگاه راین
و دسی ( ،)2225دو رویکرد اصلی در تعریف بهزیستی وجود دارد:
لذت گرایی و فضیلت گرایی .در گروه اول ،بهزیستی را با خوشی
لذت گرایانه یا شادکامیبرابر میدانند .دیدگاه غالب این گروه این
است که بهزیستی برابر با شادکامیشخصی و مرتبط با تجربه
لذت در مقابل تجربه ناخشنودی است .چنین برداشتی از
بهزیستی ،بهزیستی شخصی نامیده میشود .نظریات فضیلتگرا
بر این باورند که ارضای امیال ،به رغم ایجاد لذت ،همواره
بهزیستی را در پی ندارد و در نتیجه بهزیستی نمیتواند صرفاً به
معنای تجربه لذت باشد .میتوان بهزیستی روانشناختی و
اجتماعی را جز این دسته دانست .در این مقاله قصد بر این است
که بر بهزیستی اجتماعی (حمایت اجتماعی ادراک شده) و
بهزیستی روانشناختی (از جمله عزت نفس) بر زضایتمندی از
زندگی بررسی شود [ .]3بیهزیستی اجتماعی و مفهوم حمایت
اجتماعی ادراک شده به ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش
با دیگران تعریف میشود .نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراک
شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران
دارد حمایت اجتماعی محسوب نمیشوند .به بیان دیگر روابط
منبع حمایت اجتماعی نیستند مگر آنکه فرد آنها را به عنوان
منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند [.]4
لذا ،نه خود حمایت که بیشتر ادراک فرد از حمایت است که مهم
است [ .]5نظریه خود تعیینگری به نقش عوامل اجتماعی به
عنوان عامل واسطه و تسهیل گر شکوفایی تمایالت و
پتانسیلهای درونی انسان تاکید میورزد [ .]6دریافت پسخوراند
مناسب و حمایت گرانه از محیط ،احساس شایستگی را ارتقا
میبخشد و تحول گرایشهای فطری و خود نظمجویی را تسهیل
مینماید [ .]4از سوی دیگر ،احساس رضایتمندی از زندگی
نیازمند این است که فرد از "خود" به عنوان اساسیترین ساختار
زندگی اش راضی باشد؛ مفهوم عزت نفس نیز بر همین امر اشاره
دارد که به معنای پذیرش خود ،احساس خود ارزشمندی و احترام

به خود و قبول ضعفها در کنار تواناییهاست [ .]1عزت نفس
عموماً مؤلفه ارزیابی کنندهای از خود پنداه و معرف گستره خود
است که شامل جنبههای شناختی ،عاطفی و رفتاری نیز است.
همچنین به طور وسیع فرض میشود که عزت نفس به عنوان
یک صفت عمل میکند یعنی عزت نفس در طول زمان در افراد
ثابت است .با وجود این ،این اصطالح رایجی است که با حیطههای
مختلف روانشناسی از جمله شخصیت (خجالتی بودن) ،رفتاری
(عملکرد تکلیف) و شناختی (سوگیری اسنادی) و مفاهیم بالینی
(اضطراب و افسردگی) در ارتباط است .به ویژه تعدادی از
پژوهشگران بر کارکردهای انطباقی و خود حمایتی عزت نفس
تاکید دارند[ .]9پیامدهای عزت نفس پایین اغلب چند جانبه
میباشد که میتواند منجر به ناارزنده سازی شخصی ،ایجاد
نگرشهای مخرب ،آسیبپذیری روانپزشکی ،مشکالت اجتماعی
و رفتارهای پرخطر منجر شود [ .]12بنابراین میتوان گفت
بهزیستی ذهنی با عزت نفس رابطه دارد و عزت نفس واریانس
مشترک معنی داری با هر دو مؤلفه بهزیستی و شادکامیدارد
[ .]11در مجموع برای بررسی دقیقتر میزان رضایتمندی از
زندگی افراد ،الزم است هم از شرایط محیطی و هم از خصوصیات
درونی آنان آگاه شد تا از این طریق به درک کاملتری نائل آمد
و در نهایت به ارتقا سطح رضایتمندی از زندگی آنان کمک
شایانی نمود .همچنین الزم به ذکر است که میزان ارزشی که
افراد هر فرهنگ به هر کدام از این عوامل قائل هستند ،در میزان
رابطه متغیرها با رضایتمندی از زندگی و قدرت پیشبینی هر
کدام تأثیر چشمگیری خواهد داشت [ .]12میدانیم که درصد
باالیی از جمعیت کشور ایران را جوانان تشکیل میدهد لذا
دانستن علل افزایش و کاهش سطح رضایتمندی از زندگی
گامیارزشمند در جهت ارتقا سطح رضایتمندی از زندگی این
افراد به حساب میآید .زیرا اگر میزان رضایتمندی از زندگی در
حد مطلوبی نباشد به پدیدایی مشکالت روانشناختی مانند
افسردگی ،بدبینی به زندگی ،ناامیدی به آینده ،فقدان هدف ،بی
معنایی در زندگی ،بی تفاوتی ،مشکالت خانوادگی ،شغلی و
شکست تحصیلی منجر خواهد شد .بنابراین در این پژوهش قصد
داریم به بررسی این مسئله بپردازیم که آیا بین حمایت اجتماعی
ادراک شده و میزان رضایتمندی از زندگی رابطه وجود دارد؟ آیا
بین عزت نفس و رضایتمندی از زندگی رابطه وجود دارد؟ آیا
بین رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
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در این پژوهش با توجه به اهداف ،از سه پرسشنامه مقیاس عزت
نفس (حرمت خود) ( ،)RSESمقیاس چند بعدی حمایت
اجتماعی ادارک شده ( )MPSSSو مقیاس رضایتمندی از
زندگی ( )SWLSاستفاده شد.
الف) مقیاس عزت نفس ( )RSESتوسط روزنبرگ ساخته شده
و از سال  1962به شکل وسیعی به کار رفته است .این مقیاس
شامل  12ماده خود گزارشی است که احساس کلی ارزش یا
پذیرش خود را به صورت مثبت بیان میکند .آزمودنی بر اساس
یک مقیاس چهار درجهای (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم) با
دامنه  1تا  4به این مقیاس پاسخ میدهد .کمینه و بیشینه نمره
در این مقیاس  12و  42میباشد که نمرههای باالتر ،بیانگر میزان
باالی عزت نفس میباشد[.]13
ب) مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده ) ) MPSSSکه توسط
زیمت و همکاران ( )1911ساخته شد .این پرسشنامه مرکب از
 12گویه است که سه مؤلفه شامل حمایت اجتماعی ادراک شده
از سوی خانواده ( 4گویه) ،حمایت از سوی دیگران مهم ( 4گویه)
و از سوی دوستان ( 4گویه) را میسنجد .همه گویههای این
مقیاس براساس یک طیف  5درجهای (بسیار موافق ،موافق ،نه
موافق و نه مخالف ،مخالف ،بسیار مخالف) درجه بندی شدند.
دامنه نمرات این مقیاس  12الی  62بوده است[.]14
ج) مقیاس رضایتمندی از زندگی ( )SWLSتوسط دینر در سال
 1915ابداع شد و در سال  1993توسط پاوت و دینر مورد تجدید
نظر قرار گرفت .این مقیاس جنبه مثبت تجارب افراد را به جای
تمرکز بر هیجانات منفی اندازه میگیرند .این مقیاس در ابتدا 41
سؤال بود که بعد از تحلیل عاملی به  12سؤال کاهش یافت .به
خاطر شباهت معنایی نیز  12سؤال نسخه نهایی به  5سؤال
کاهش یافت .مقیاس پاسخگویی به سؤاالت ،یک مقیاس لیکرت
 4درجهای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است[.]15

یافتهها
مشخصات جمعیتی :نمونه مورد استفاده در این پژوهش شامل
 256نفر ( 166دختر و  92پسر) از دانشجویان دانشگاه مازندران
با میانگین سنی  22/1سال بوده است .مشخصات عزت نفس و
حمایت اجتماعی ادراک شده :جدول ( )1به بررسی رابطه بین
عزت نفس و حمایت اجتماعی ادارک شده و زیر مقیاسهای آن
با رضایت از زندگی میپردازد .براساس نتایج جدول ،رضایتمندی
از زندگی و عزت نفس با هم همبستگی دارند ..میزان همبستگی
بین دو متغیر ( )r = 2/52در سطح ( )P = 2/221معنی دار است.
ضمناً ضریب تعیین برابر با  25/3است به این معنی که عزت
نفس  25/3از پراکندگی رضایتمندی از زندگی را تعیین میکند.
میزان همبستگی بین رضایتمندی از زندگی و حمایت اجتماعی
ادراک شده کلی برابر با ( )r = 2/31در سطح ( )P = 2/221معنی
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ارزیابیها

الف) مقیاس عزت نفس ()RSES
گرینبرگر و همکاران ( )2223در پژوهی بر روی  194دانشجوی
استونیایی ،همسانی درونی این مقیاس را  2/14و ضرایب قابلیت
اعتماد بازآزمایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ را بر روی 41
دانشجو (با فاصله زمانی  2هفته) 2/14و بر روی  12دانشجو (با
فاصله زمانی  5ماه)  2/64و بر روی  11دانشجو (با فاصله زمانی
 1سال)  2/62گزارش نمودند که همه ضرایب بازآزمایی معناداری
بودند[.]16
ب) مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده )) MPSSS
در تحقیقی که توسط زیمت و همکاران ( )2222انجام شد،
ضریب آلفای کرونباخ برای سه بعد در این مقیاس به صورت زیر
است :دوستان ،2/93 :خانواده ،2/95 :همسر یا فرد خاص:
.]14[2/93
ج) مقیاس رضایتمندی از زندگی ()SWLS
اعتبار و روایی این مقیاس توسط دینر و همکاران ( )1915در
نمونهای متشکل از  146دانشجوی دوره کارشناسی ،این مقیاس
را ارزشیابی کردند .میانگین و انحراف استاندارد نمرههای
دانشجویان به ترتیب  23/5و  6/43و ضرب همبستگی بازآزمایی
نمرهها پس از دو ماه اجرا  2/12و ضریب آلفای کرونباخ 2/14
برآورد کردهاند[.]11
آنالیز آماری :در این مطالعه ،محاسبات آماری به کمک نرم افزار
آماری  SPSS 18.0انجام شد .برای بررسی ویژگیهای جمعیت
شناختی از آمار توصیفی فراوانی و درصد استفاده شد و برای
بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس بر روی
رضایت زندگی از روشهای آمار استنباطی آزمون  Tبرای
نمونههای مستقل ،همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی
چندگانه استفاده شد.
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انجام گردید .هدف از این مطالعه ،بررسی رابطه بین حمایت
اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با رضایت از زندگی در دختران
و پسران دانشگاه مازندران در سال  1319-1392بود .آزمودنیها
و روش :جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه دانشجویان
مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران بابلسر
در سال تحصیلی  1319-92میباشد و برای انتخاب نمونه از
روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و با استفاده از فرمول
کوکران  256نمونه ( 166دختر و  92پسر) انتخاب شدند .این
روش یک نمونه گیری غیر احتماالتی است که در آن انتخاب
مجموعه از واحدهای جامعه به دلیل در دسترس بودن انجام
میگیرد .در این پژوهش تمامیشرکت کنندگان به صورت
داوطلبانه و براساس موازین اخالقی و اصل محرمانه بودن پاسخها،
پرسشنامهها را تکمیل کرده و بازگرداندند.

ثبات درونی آزمون
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دار است .و میزان همبستگی در زیر مقیاسهای حمایت اجتماعی
که شامل حمایت از سوی خانواده برابر با ( )r = 2/32از سوی
دوستان ( )r = 2/19و از سوی فرد خاص ( )r = 2/21است .ضمناً

جدول  :1همبستگی بین عزت نفس و حمایت اجتماعی ادارک شده و زیر مقیاسهای آن و رضایتمندی از زندگی
میانگین

انحراف استاندارد

رضایتمندی از زندگی

22/14

6/42

متغیر
عزت نفس

سطح معناداری

ضریب همبستگی

2/221

29/49

4/51

2/52

2/221

حمایت اجتماعی کلی

45/56

1/35

2/31

2/221

حمایت اجتماعی از خانواده

15/64

3/41

2/32

2/221

حمایت اجتماعی از دوستان

14/36

3/65

2/19

2/221

حمایت اجتماعی از فرد خاص

15/49

3/92

2/21

2/221

تعداد

میانگین

مقدار t

درجه آزادی

sig

تفاوت میانگین

دختر

166

22/19

2/14

254

2/225

2/12

پسر

92

22/62

جنسیت
رضایتمندی از زندگی

جدول  :3تحلیل رگرسیون چندگانه مقیاس رضایت از زندگی بر روی  4متغیر پیش بین در دختران و پسران با روش گام به گام
𝟐𝐑

F

Sig

دختر

2/64

2/45

39/31

2/221

پسر

2/42

2/14

4/64

2/221

جنسیت

R

جدول  :4مقایسه متغیرهای پیش بین در دختران و پسران با ازمون t
ضریب b

جنسیت

beta

t

sig

عزت نفس
2/62
2/42

دختر
پسر

2/42
2/21

6/11
2/24

2/221
2/22

حمایت اجتماعی از خانواده
دختر
پسر

2/41
-

2/24
2/22

3/93
2/33

2/221
2/46

2/45

2/22
2/25

2/41
2/41

2/46
2/22

2/23
2/22

2/54
2/54

2/55
2/55

حمایت اجتماعی از دوستان
دختر
پسر
حمایت اجتماعی از فرد خاص
دختر
پسر

-

مشخصات رضایت از زندگی
جدول ( )2به بررسی تفاوت میانگین نمرات دانشجویان دختر و
پسر در رضایتمندی از زندگی میپردازد .نتایج آزمون  Tحاکی
از آن است که نمره دانشجویان دختر در آزمون رضایتمندی از
زندگی دانشجویان پسر به نحو معنی داری بیشتر است لذا تفاوت
معنی دار بین دو گروه وجود دارد (.)P ≥ 221

جدول  3بررسی تفاوتهای جنسیتی در پیشبینی کنندههای
رضایتمندی از زندگی در دختران و پسران (سه مقیاس حمایت
از اجتماعی و عزت نفس) میپردازد .بدین منظور از تحلیل
رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .طبق نتایج جدول ،در
دختران مقیاس رضایتمندی از زندگی توسط دو متغیر عزت
نفس با ضریب ( )Beta =2/42و حمایت اجتماعی ادراک شده
از سوی خانواده با ضریب ( )Beta =2/24پیش بینی میشود

مجله پژوهش سالمت؛ دوره سه؛ شماره یک؛ صفحات 45-54

Downloaded from hrjbaq.ir at 1:22 +0430 on Saturday August 18th 2018

جدول  :2تفاوت میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در رضایتمندی از زندگی با استفاده از آزمون t
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ضریب تعیین برابر با  9/61است .به این معنی که حمایت
اجتماعی ادراک شده کلی  9/61درصد از پراکندگی رضایتمندی
از زندگی را تعیین میکند.
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بحث
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تحقیقات بسیاری در نقاط مختلف جهان نشان میدهد که
برخورداری از حمایت اجتماعی مطلوب ،فرد را به سالمت
جسمیو بهزیستی هدایت میکند .تفاوتهای جنسیتی در این
رابطه نیز گاهی مورد توجه محققان قرار گرفته است .این مطالعه
با هدف بررسی تفاوتهای جنسیتی در رابطه بین ابعاد حمایت
اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در بین دانشجویان ایران
میپردازد تا شاید بتواند مبنایی برای طرحهای پژوهشی در جهت
ارتقا و بهبود بهزیستی ذهنی و رضایت زندگی در قشر جوان
باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین حمایت
اجتماعی ادارک شده و رضایتمندی از زندگی وجود دارد.
یافتههای محققین نشان داده است که درک حمایت اجتماعی
می تواند میزان مراقبت از خود و اعتماد به نفس فرد را افزایش
دهد و تأثیر مناسبی بر وضعیت جسمی ،روانی و اجتماعی افراد
بر جای گذارد و به طور واضح باعث افزایش عملکرد و بهبود
کیفیت زندگی فرد شود[ .]22 ,19همچنین نتایج مطالعه کاهن
و آنتونسی [ ]21گویای این مسئله است که افزایش درک حمایت
اجتماعی منجر به بهبود سالمتی و عملکرد کیفیت زندگی
میشود .سالمتی و عملکرد یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی است
که تحت تأثیر حمایت اجتماعی قرار میگیرد و درک حمایت
اجتماعی سبب افزایش سطح عملکرد فرد ،انجام فعالیت روزانه و
احساس بهتر از زندگی میشود .در تبیین این رابطه میتوان
گفت ،بسیاری از روان درمانگران از حمایت اجتماعی به عنوان
عامل مهمیدر بهبود سالمت روانی و پیشگیری و درمان بیماران
روانی یاد میکنند .از جمله مازلو معتقد است که فراهم نمودن
حمایت اجتماعی باعث باال رفتن عزت نفس افراد و رویارویی
موثرتر با مشکالت و تعارضات فردی و اجتماعی آنها میگردد.
طبعاً هر چه تعداد این منابع حمایتی و میزان کمکهایی که به
فرد ارائه میشود بیشتر باشد و هر چه ذهن فرد در مورد
مساعدتهای بالقوه روشنتر و مطمئنتر باشد توانایی وی در
سازگاری با مشکالتش بیشتر خواهد بود .درکل میتوان گفت
افراد نه تنها به لحاظ رویدادهایی که در زندگی تجربه میکنند،
متفاوتند بلکه از لحاظ آسیب پذیری در برابر رویدادها نیز تفاوت
دارند .آسیب پذیری هر کس در برابر فشار روانی متأثر از
مهارتهای مقابله و حمایت اجتماعی موجود میباشد .حمایت
اجتماعی یک کمک دو جانبه است که موجب خلق تصور مثبت
از خود ،پذیرش خود و احساس عشق و ارزشمندی میگردد که
تمام اینها به فرد فرصت خودشکوفایی و رشد میدهد .نتایج این

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.1.45

( .)F =39/31، p =2/221در پسران مقیاس رضایتمندی از
زندگی توسط دو متغیر عزت نفس با ضریب ( )Beta=2/21و
حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی دوستان با ضریب
( )Beta =2/25پیشبینی میشود (.)F = 4/64 ، p =2/221

پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین عزت نفس و
رضایتمندی از زندگی وجود دارد .پژوهشهای مختلف ارتباط
منفی میان ابعاد مختلف اختالالت روانی و عزت نفس را نشان
میدهد [ .]22همچنین یافتههای نشان داد که عزت نفس
نامطلوب ،هسته مرکزی تفاوت در سالمت افراد است .به بیان
دیگر افت عزت نفس میتواند برای سالمت افراد زیان آور باشد
[ .]23همسو با این یافتهها ،تحقیقات نشان داده است که عزت
نفس پایین منجر به احساس شکست ،عدم رضایت از نقش خود،
مهارتهای بین فردی و تعامالت اجتماعی ضعیف میشود [.]24
هارتر و همکاران [ ]25نیز نشان دادند که بین مقبولیت اجتماعی
و عزت نفس همبستگی وجود دارد.
در تبیین این رابطه میتوان گفت که عزت نفس باال ،تواناییها و
کفایت شخصی را افزایش داده و موجب رضایت از زندگی
می شود .عزت نفس کاهش انفعال و سازگاری فرد با مشکالت را
موجب شده و شخص را به چالش با مسائل برمیانگیزد و مدیریت
هر چه بهتر روابط میان فردی را سبب میشود و به این طریق
رضایت از زندگی را پیش بینی میکند .با این حال این نکته
وجود دارد که عزت نفس ممکن است رابطه تنگاتنگی با فرهنگ
جوامع داشته باشد .به نظر میرسد (خود) در فرهنگهای مختلف
به دو شیوه شکل میگیرد -1 :مفهوم مستقل از خود که خاص
فرهنگهای غربی است و در این فرهنگها خود به عنوان جدایی
از دیگران با تاکید بر ابراز اسنادهای بیگانه مالحظه میشود-2 .
مفهوم اتکای متقابل خود که ویژه تعدادی از فرهنگهای غیر
غربی با تاکید بر ارتباطات انسانی است [ .]26در فرهنگ ایرانی
نیز به دلیل تاکید بر فرهنگ جمع گرا بودن ،مقدار و کیفیت
عزت نفس وابستگی زیادی به ارتباط با دیگران دارد .که به نظر
میرسد در فرهنگ ایرانی عزت نفس با حمایت اجتماعی ادراک
شده چه از سوی خانواده و چه از سوی دوستان و یا افراد دیگر
رابطه نزدیک و همسویی داشته باشد که نیازمند تحقیقات بیشتر
است .همچنین دادهها نشان داده است میزان رضایتمندی در
دختران به شکل قابل مالحظهای باالتر از پسران گزارش شده
است که با تحقیقات دی و لیونگستون [ ]24همسو میباشد .در
تبیین این یافته میتوان گفت زنان به طور کلی تجارب مثبت و
منفی را شدیدتر از مردان تجربه میکنند ،پس احساسات خوب
را هم شدیدتر از مردان تجربه میکنند .همچنین در کشور ما
پسران به دلیل مشکالت کار ،خدمت سربازی و تأمین مخارج
زندگی ،اضطراب و نگرانی بیشتری نسبت به دختران تجربه
میکنند بنابراین میزان رضایتمندی از زندگی آنان نسبت به
دختران در سطح پایینتری قرار دارد .همچنین یافتهها نشان
داده است که ابعاد حمایت اجتماعی ادارک شده از خانواده و
دوستان به ترتیب در دختران و پسران از بیشترین قدرت پیش
بینی کنندگی در آنان برآورده شده است .که با یافتههای قائدی
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با توجه به نتایج به نظر میرسد بین حمایت اجتماعی ادراک
شده و عزت نفس با رضایتمندی از زندگی رابطه وجود دارد و
میزان رضایت از زندگی در دختران بیشتر از پسران است .این
یافتهها نتیجه گیریهای کاربردیتری را نیز القا میکند .در مورد
دختران بسیار مهم است که سیاست گذاریهای مربوط به

سپاسگزاری
نگارندگان از کلیه عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری
نمودند قدردانی و سپاسگزاری مینماید.
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و یعقوبی [ ]21همسو میباشد .در تبیین این رابطه میتوان گفت
که در دختران برخورداری از حمایت اجتماعی مناسب از جانب
خانواده منجر به داشتن حس تعلق به جامعه ،خوش بینی بودن
در مورد آن ،پذیرش آن و میل به مشارکت بیشتر در آن میشود.
اما در پسران نگرش مناسب فرد نسبت به جامعه بیشتر از آنکه
وابسته به خانواداه باشد ،وابسته به حمایت اجتماعی ادراک شده
از دوستان است .نتایج تحقیق بر اهمیت روابط با کیفیت بین
دختران و خانوادهشان صحه میگذارد .چنانچه در دختران روابط
با خانواده از کیفیت مناسب برخوردار نباشد روابط با دوستان یا
فرد خاص قادر به جبران آن نخواهد بود .اینکه در پسران کیفیت
روابط با دوستان و در دختران روابط با خانواده نقش مهمتری در
پیش بینی بهزیستی دارند میتوان اینگونه توجیه کرد که
دختران ،براساس خصوصیات جامعه ایرانی ،بیش از پسران به
خانواده خود چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ رفتاری و عاطفی
وابستگی دارند .خانواده قدرت تأثیر گذاری بیشتری بر روی
فرزندان مؤنث خود دارد ،حال آنکه در مورد پسران این نفوذ با
شدت کمتری اعمال میشود.

سالمت روان بر روی ارتقا کیفیت رابطه بین دختران و اعضای
خانوادهشان متمرکز شود .این هدف از طریق ارائه آموزش،
مشاوره و درمان به خانوادهها و دختران در مدارس و حتی
دانشگاهها قابل دسترسی است .در مورد پسران گرچه نمیتوان
نقش حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده را نادیده گرفت اما
تمرکز بر روی آموزش مهارتهای ارتباطی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .همچنین آموزش مهارتهای زندگی و جرات
ورزی هم برای دختران و هم پسران و در تمام ردههای سنی به
صورت همسو باعث ارتقا و بهبود عزت نفس و حمایت اجتماعی
میشود .این پژوهش از محدودیتهایی نیز برخوردار است .با
توجه به حجم نمونه کم و دانشجویی بودن نمونه نمیتوان نتایج
را تعمیم داد .لذا برای موضع گیری قاطعتر در مورد رابطه بین
ابعاد مختلف بهزیستی ،عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک
شده از منابع مختلف در جامعه ایرانی انجام پژوهشهای بیشتر
در نمونههای متنوعتر ضروری به نظر میرسد .همچنین
پژوهشهای اجتماعی و روانشناختی درباره کیفیت زندگی دارای
محدودیتهایی میباشد .از نظر روش شناسی ،کیفیت زندگی
موضوعی چند بعدی ،پیچیده و دارای مفهومیگسترده و
دربردارنده عوامل عینی و ذهنی است که بررسی و شناخت این
عوامل مستلزم تحقیقات بیشتر در آینده است.
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